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 1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 2گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 3گروه بيوتكنولوژي ،دانشكده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 1گروه مهندسي زمينشناسي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 6گروه مهندسي محيط ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
(دريافت مقاله -32/11/21 :پذيرش مقاله)33/1/15 :

چكيده
زمينه :پايرن ،يكي از هيدروکربنهاي آروماتيک چند حلقهاي بسيار پايدار ميباشد و بهواسطه توزيع گسترده در محيط و داشتن خواص
سرطانزايي و جهشزايي ،از مهمترين ترکيبات آالينده اين گروه بهشمار ميرود .از ميان روشهاي مختلف تصفيهاي ،روش الكتروکينتيک يک
گزينه دوستدار محيط زيست براي آاليندههاي آلي و معدني جذب شده به خاکهاي بسيار دانه ريز نظير خاکهاي رسي و خاکهاي با هدايت
الكتريكي پايين مطرح ميباشد .هدف از ابن تحقيق ،افزايش راندمان تصفيه پايرن از خاک ،با استفاده از سورفاکتانتهاي انيوني (سديم دودسيل
سولفات) و سورفاکتانت غير يوني (تريتون ايكس صد )جهت انحالل و واجذب بيشتر آن از خاک ميباشد.
مواد و روشها :در اين تحقيق ،خاک رس بهعلت دارا بودن خواص ويژه بهعنوان خاک مدل انتخاب شد .روش تلفيقي استفاده از سورفكتانت
و فرآيند الكتروکينتيک جهت حذف پايرن از خاک استفاده گرديد .آزمايشات با استفاده از روش سطح پاسخ ( )RSMطراحي و انجام شد و
اثرات سه متغير غلظت سورفاکتانت ،ولتاژ و نوع سورفاکتانت در حذف پايرن از خاک آلوده مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافتهها :بيشترين راندمان حذف پايرن با استفاده از سورفاکتانت بهعنوان عامل انحالل دهنده پايرن ،با استفاده از سورفاکتانت مخلوط حاصل
گرديد .در حالت بهينه با ضريب اطمينان  36درصد ،با استفاده از مخلوط سورفاکتانت آنيوني سديم دودسيل سولفات و غير يوني تريتون ايكس
صد با نسبت حجمي يكسان و با ولتاژ  11/61ولت و غلظت سورفاکتانت  5/63درصد ،راندمان حذف پايرن مقدار  31/5درصد از خاک آلوده
تعيين گرديد.
نتيجهگيري :نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که فرآيند الكتروکينتيک در تلفيق با مخلوط سورفاکتانتها بهعنوان عامل انحالل يا
متحرکسازي پايرن از خاک آلوده ،ميتواند بهعنوان روش کارآمد و قابل اجرا در تصفيه خاکهاي آلوده استفاده گردد.
واژگان کليدي :پايرن ،خاک آلوده ،فرآيند الكتروکينتيک ،سورفاکتانت
* تهران ،گروه بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
E-mail:abbasrezaee@yahoo.com; rezaee@modares.ac.ir
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مولکولی باالي آنها باعث شده که این ترکیبات دیر

مقدمه
تکنولوژيهاي مدرن ،مقادیر بسیار زیادي از آالیندههاي

در خاکها تجمع یابند ( .)6با افزایش وزن مولکولی

معدنی و آلی به محیط زیست وارد شده و در مواردي

هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقهاي ،خواص

باعث آلودگی گسترده خاکها گردیدهاند (.)1

آبگریزي یا چربی دوستی آنها افزایش ،قابلیت انحالل

آلودگی خاک به مواد آلی بهعنوان یک مشکل جدي و

در آب و فشار بخار آنها کاهش و ترکیب از نظر

تهدیدي براي بهداشت عمومی ،سالمت انسان ،منابع

ساختاري مقاومتر از نظر تجزیه طبیعی میگردد (.)7

آب و زنجیره غذایی محسوب میگردد (.)2

غلظت هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقهاي در

سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا از

خاکها بر اساس ویژگیهاي جغرافیایی و وسعت

میان تعداد بیشمار آالیندههاي آلی معرفی شده،

محیط مورد مطالعه متفاوت است ولی اغلب در دامنه

هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقهاي را با توجه به

 111-1111میلیگرم بر کیلوگرم خاک خشک قرار

تناوب رخداد آلودگی در خاکها ،بسیار مهم تلقی

میگیرد (.)8

نموده است ( .)3از نظر ساختاري ،هیدروکربنهاي

یکی از هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقهاي بسیار

آروماتیک چند حلقهاي (چند هستهاي) ،ترکیبات

پایدار ،پایرن میباشد که در متون بهعنوان ردیاب

شیمیایی هستند که از دو یا چند حلقه آروماتیک به

فعالیت وسایط نقلیه همچنین بهعنوان ردیاب در

شکل خطی یا خوشهاي تشکیل شدهاند .در برخی از
ترکیبات ،اتمهاي نیتروژن ،گوگرد و اکسیژن جهت
تشکیل ترکیبات آروماتیک هتروسیکلیک در حلقه
بنزنی جایگزین شدهاند ( .)4منابع اصلی آلودگیهاي

موتورهاي دیزلی در نظر گرفته میشود ( .)9در این
مطالعه پایرن بهواسطه توزیع گسترده در محیط و
داشتن خواص سرطانزایی و جهشزایی ،بهعنوان
آالینده مدل استفاده شد ( .)11فرآیند الکتروکینتیک

محیط زیست با ترکیبات آروماتیک چند حلقهاي،

روشی است که با استفاده از جریان برق مستقیم با

منابع طبیعی و مصنوعی میباشد .مواردي نظیر احتراق

گرادیان ولتاژ پایین در خاک آلوده ،از طریق متحرک

ناقص سوختهاي فسیلی ،وسایط نقلیه و آتش سوزي

کردن آالینده و یا تجزیه آن در خاکها ،آالیندهها را

جنگلها ،انفجارهاي آتشفشانی ،سوخت چوب در

حذف مینماید .این روش براي هر دو گروه

منازل و غیره از جمله علل وارد شدن این ترکیبات به

آالیندههاي آلی و معدنی قابل کاربرد است (.)11

محیط زیست است ( .)5به واسطه سمیت این ترکیبات

مشخص گردیده است که فرآیندهاي الکتروکینتیکی

و ایجاد اثرات سرطانزایی ،موتاژنیک و تراتوژنیک

داراي پتانسیل پاالیش خاکهاي آلوده با نفوذپذیري

براي موجودات آبزي و انسان ،سازمان حفاظت محیط

پایین و یا خاکهاي هتروژن آلوده شده به آالیندههاي

زیست آمریکا این گروه از آالیندههاي را در دسته

آلی و فلزات سنگین میباشد .فرآیند الکتروکینتیک

آالیندههاي داراي اولویت ( 1)POPsقرار داده است.

یک گزینه دوستدار محیط زیست براي مکانهاي آلوده

ویژگیهاي فیزیکو شیمیایی این ترکیبات بهویژه وزن

به آالیندههاي آلی و معدنی جذب شده به خاکهاي
بسیار دانه ریز نظیر خاکهاي رسی و خاکهاي با

)Priority Organic Pollutants ( POPs
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متعاقب افزایش جمعیت ،صنعتی شدن و ایجاد

تجزیه باشند و احتماالً در محیطهاي مختلف بهویژه

حذف پايرن از خاک آلوده با استفاده از فرآيند الكتروکينتيک 611/

هاشمي و همكاران

هدایت الکتریکی پایین است .مکانیسمهاي انتقال

استفاده از هر کدام به تنهایی میباشد .این کاهش در

آالینده در این فرآیند شامل :حرکت توده آب

جذب سطحی سورفاکتانت به غلظتهاي بحرانی

(الکترواسموزیس) ،حرکت یونها (الکترومیگریشن) و

میسل پایینتر نسبت داده میشود (.)15

حرکت

مواد

کلوئیدي

(الکتروفورسیس

کاتاروفورسیس) میباشد ( .)12یکی از شاخصهاي

سورفاکتانت در میزان حذف پایرن توسط فرآیند

اساسی جهت افزایش کارایی حذف هیدروکربنهاي

الکتروکیننیک میباشد.

آروماتیک چند هستهاي ،انحالل آنها با استفاده از
عواملی نظیر سورفاکتانتها است .اضافه نمودن این
عوامل انحالل باعث تغییرات خواص مایع نظیر ثابت
دي الکتریک ،pH ،ویسکوزیته مایع و همچنین
ویژگیهاي

سطحی

ذرات

خاک

میگردد.

سورفاکتانتها ،انحالل حاصل نفوذ آالینده را به درون
هسته آبگریز میسلهاي سورفاکتانت افزایش میدهند.
با افزایش تعداد میسل ها در محلول ،انحالل پایرن را
افزایش می یابد .بنابراین غلظت باالتر از غلظت
بحرانی میسل ضرورتاً براي افزایش انحالل قابل
توجه می باشد (.)13
بر اساس مطالعه انجام شده توسط آلکانترا
( )Alcantraو همکاران ،تجزیه کل هیدروکربنهاي
آروماتیک چند حلقه در ولتاژ جریان باال میتواند
افزایش مطلوبی را داشته باشد .با وجود این مصرف
انرژي در طی فرآیند الکتروکینتیکی افزایش زیادي
داشته است .به همین دلیل ولتاژ جریان بهعنوان یک
متغیر کلیدي محسوب میشود ( 14و  .)16نتایج
حاصل از این تحقیق نیز این موضوع را تأئید مینماید.
بر مبناي گزارشات ارائه شده ،امروزه کاربرد مخلوط

مواد و روشها
سل الکتروشیمیایی مورد استفاده از جنس پلکسی
گالس با حجم  511سانتیمتر مکعب و اندازه
()11*11*5سانتیمتر بوده و الکترودها نیز از جنس
استیل و داراي سطح مؤثر  32سانتیمتر مربع و سطح
کل  48سانتیمتر مربع میباشد.
 مواد شیمیائی مورد استفاده عبارتند از:پایرن با درجه خلوص بیشتر از  96درصد ،استون و
ان -هگزان  MERCKجهت استخراج ،استون و
ان-هگزان  MERCKجهت آلودهسازي خاک رسی-
سیلتی و همچنین استخراج پایرن از خاک در پایان
فرآیند الکتروکینتیک ،سدیم دودسیل سولفات
،MERCK

تریتون

ایکس

صد

MERCK

( ،)TX-111کلرور کلسیم دو آبه (.)CaCl2.2H2o
 به منظور آنالیز آماري دادهها از آنالیز تحلیل واریانس( 2)ANOVAو با استفاده از روش  3RSMاستفاده
گردید و نتایج بهکمک نرمافزار Design– Expert

ویرایش  7مورد ارزیابی قرار گرفت.

سورفاکتانتها بر کاربرد تنهاي آنها در عمل ارجحتر

آناليز بافت خاک

است .بر اساس مطالعه انجام شده توسط مازن

پس از تهیه خاک از منطقه رباط کریم در جنوب غرب

( )MAZENو همکاران نشان داده شد که تمایل به

تهران و در محدوده کورههاي آجرپزي ،خواص

جذب سطحی مخلوط سورفاکتانتهاي  TX111و

فیزیکوشیمیایی آن بر اساس روشهاي  ASTMدر

 SDSبه خاکهاي رسی ،سنگ و ماسه بسیار کمتر از

2

Analysis Of Variance
3
)Respond Surface Methodology(RSM
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و روش  ASTM-2488خاک مورد نظر در رده

مخلوط خاک آلوده به پایرن را در یک بطري بهمدت

خاکهاي رسی – سیلتی ( )CL-MLقرار گرفت .این

 31دقیقه چرخانده تا بهطور کامل هموژن و یکنواخت

نوع خاک داراي ظرفیت تعویض کاتیونی پایین و

گردد .متناسب با میزان خاک مورد نیاز در هر دوره

خواص معدنی یکنواخت و پایدار و ظرفیت بافري

آزمایش ،این مرحله چندین بار تکرار گردید .سپس

پایین میباشد ،از طرفی این نوع خاک نسبتاً خنثی

مخلوط حاصل بهمدت یک هفته زیر هود شیمیائی

میباشد از این رو در این تحقیق بهعنوان خاک مدل

قرار گرفت و هر روز به هم زده شد تا هگزان-استون

انتخاب گردید .خواص و ترکیب این خاک در جدول

بهطور کامل تبخیر و خاک آلوده به پایرن خشک گردد.

( )1ارائه شده است.

یک نمونه از خاک آلوده به پایرن جهت آنالیز اولیه

آزمایشگاه تعیین گردید .بر اساس طبقهبندي USCS

اخذ گردید و مطابق با روشهاي استاندارد پیشنهادي

جدول  )1ويژگيهاي خاک مورد استفاده
روش اندازهگيري

مقدار

وزن مخصوص نسبی

ASTM-D854

با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی ()GC

2/64

دانسیته توده خشک ()g/cm3

ASTM-D854

1/53

( )6891 N ،AGILENTسنجش گردید.

رطوبت ()%

ASTM-D854

4

کل ماده آلی()%

ASTM-D2974

>1/5

هدایت هیدرولیکی ()m/s

ASTM-D2434

4/7×5-11

شاخص

ASTM

23

ASTM-D2974

7/9-8/1

تخلخل ()%
pH

طراحي آزمايش با استفاده از روش سطح  -پاسخ
بهمنظور بررسی اثر متغیرهاي غلظت سورفاکتانت،
ولتاژ و نوع سورفاکتانت ،از روش  RSMاستفاده
گردید و نتایج بهکمک نرمافزار Design – Expert

آماده سازي نمونههاي خاک
بر اساس نمونه شاهد استخراج شده ،خاک مورد
استفاده در این تحقیق فاقد پایرن بوده و میزان اولیه
مواد آلی آن در حد کمتر از  1/5درصد میباشدکه با
استفاده از روش استاندارد  ASTM-D2974مورد
سنجش قرار گرفت .قبل از آلوده کردن خاک مورد
استفاده در تحقیق ،به منظور شستشو و حذف این
مقدار ماده آلی با استفاده از مخلوط ان -هگزان و
استون با نسبت حجمی برابر شسته شده و بهمدت یک
هفته زیر هود تهویه قرار گرفته تا کامالً خشک گردید.
غلظت پایرن مورد استفاده در این تحقیق  51میلیگرم

ویرایش  7مورد ارزیابی قرار گرفت .روش سطح
پاسخ مجموعهاي از روشهاي آماري و ریاضیاتی
جهت مدلسازي و تحلیل مسائلی است که پاسخ مورد
نظر تابعی از چندین متغیر است .هدف از بهکارگیري
این روش بهینه نمودن پاسخ است .اولین گام ،یافتن
یک تابع تقریبی مناسب بین پاسخ و مجموعه
متغیرهاي مستقل است .این تابع تقریبی معموالً یک
چند جملهاي از متغیرهاي مستقل است ( .)14بهمنظور
تخمین عوامل در چند جملهايهاي تقریبی از روش
کمترین مربعات ( )Least Squareاستفاده میشود.
(معادله )1

بر لیتر حالل ( 37/76میلیگرم بر کیلوگرم خاک

2
y   0  ik1 1x1  ik1 ii xi  ik1 ik1  x x  
ij i j

در  1111میلیلیتر از مخلوط استون و ان -هگزان

که در این معادله  yمقدار پاسخi ،ها ضرایب

خشک) بود .قبل از اضافه نمودن پایرن به خاک ،آن را

)Unified Soil Classification System (USCS

http://bpums.ac.ir

4

رگرسیون و  ɛمقدار خطا را نشان میدهد .طراحی
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4

( )1:1حل نموده و به 1کیلوگرم خاک اضافه گردید.

حذف پايرن از خاک آلوده با استفاده از فرآيند الكتروکينتيک 621/

هاشمي و همكاران

استفاده شده براي پردازش این مدل استCCD .

در نظر گرفته شد (جدول  .)2بر مبناي طرح آزمایش

شامل  2kفاکتوریل (یا کسري از فاکتوریل)2k ،

طراحی شده توسط  ،RSMبراي سه فاکتور در نظر

آزمایش محوري و  ncآزمایش مرکزي است (. )14

گرفته شده  36آزمایش مشخص گردید.

آزمایشات بر مبناي سه متغیر اصلی مورد نظر شامل:
غلظت سورفاکتانت در محدوده  3تا  7درصد ،ولتاژ

متغير

ويژگي

واحد

ولتاژ

الزم به ذکر است که بر اساس دستورالعمل ،8 MSDS
این سورفاکتانتها فاقد اثر سرطانزایی و جهشزایی
براي انسان بوده و فقط باعث ایجاد حساسیتهاي
پوستی ،چشمی و تنفسی میشود .از طرفی با توجه به
مصرف اندک آنها و اکسیداسیون شیمیایی آنها در
فرایند الکتروکینتیک ،اثر مضري روي سالمتی انسان و
براي محیط زیست ندارند .سایر شرایط آزمایش
عبارت بود از :غلظت اولیه پایرن  51میلیگرم بر لیتر
حالل معادل  37/67میلیگرم بر کیلوگرم خاک
خشک ،رطوبت  31درصد ،نوع الکترود استیل ،فاصله
بین الکترودها  1سانتیمتر ،سطح الکترودها
48سانتیمتر مربع ،ابعاد ظرف پایلوت 11×11×5
سانتیمتر بود .در طراحی آزمایشات ،هرکدام از
متغیرهاي کمی مورد نظر در  5سطح کدگذاري
گردیدند .متغیرهاي کمی شامل غلظت سورفاکتانت در
دامنه  3تا  7درصد در  5سطح ()-α ،-1 ،1 ،+1 ،+α
یا ( 3، 3/59 ،5 ،6/41 ،7درصد) ،و متغیر ولتاژ عبوري
از میان الکترودها بر حسب ولت نیز در  5سطح

)-α(=3

)+α(=7

حداقل

حداکثر

ولت

B

)+α(=21

)-α(=11
C

نوع سورفاکتانت

فاکتور کیفی

S1

S2

S2

روش استخراج پايرن از خاک
 2گرم از خاک مورد سنجش را با  6میلیلیتر از
مخلوط حالل استخراج شامل استون و ان -هگزان
( )1:1v/vمخلوط کرده و در درون لوله آزمایش 11
میلیلیتري میریختیم و درب آن را محکم بسته
(جهت جلوگیري از تبخیر) و با استفاده از دستگاه
شیکر لوله بهمدت  11دقیقه بهطور کامل به هم زده
میشد .سپس لولهها بهمدت  41دقیقه در حمام
اولتراسونیک گذاشته و فازمایی رویی را در لولههاي
فالکون ریخته و بهمدت  15دقیقه با دور  4111دور در
دقیقه سانتریفوژ شد؛ در انتها سوپرناتانت جدا شده از
فاز جامد با دستگاه گاز کروماتوگرافی سنجش گردید.
 11میکرولیتر از مایع استخراج شده را به دستگاه
تزریق نموده و پس از تشکیل کامل همه پیکها (مدت
زمان حدود  21دقیقه) اطالعات حاصله را استخراج
نموده و با محاسبه سطح زیر پیکها به کمک منحنی

5

کالیبراسیون تهیه شده ،غلظت پایرن بر مبناي سطح زیر

7

منحنی ،محاسبه و تعیین میگردید.

)Central Composite Design (CCD
Sodium Dodecyl Sulphate
Triton X100
8
Material Safety Data Sheet
6

http://bpums.ac.ir

حداقل

حداکثر

A

نسبت یک به یک ( )SDS:TX111بهعنوان متغیر
کیفی صورت گرفت.

متغيرها

تریتون ایکس صد ( 7)TX111و مخلوط این دو با

غلظت سورفاکتانت

%

مقادير

سورفاکتانت شامل سدیم دودسیل سولفات (،6)SDS

آزمايش سطح  -پاسخ
دامنه

در محدوده غلظت  11تا  21ولت و سه نوع

جدول  )2دامنه و مقادير متغيرهاي مورد استفاده در طراحي
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مرکب مرکزي ( 5)CCDمشهورترین نوع طراحی

( )-α ،-1 ،1 ،+1 ،+αیا ()11،11/46 ،15 ،18/21،54

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 1331

 /621طب جنوب

بهمنظور آنالیز آماري نتایج بدست آمده ،از آنالیز

واریانس ( )ANOVAاستفاده شد (جدول .)3

جدول  )3نتايج آناليز واريانس ( )ANOVAطراحي آزمايش سطح – پاسخ جهت حذف پايرن از خاک آلوده با استفاده از
فرآيند تلفيقي الكتروکينتيک و سورفكتانت
مدل

3191/46

11

281/95

59/37

 <1/1111مدل معنیدار

 - Aغلظت سورفاکتانت ()%

569/76

1

569/76

121/41

<1/1111

 -Bولتاژ جریان (ولت)

1817/17

1

1817/17

383/99

<1/1111

 -Cنوع سورفاکتانت

335/39

1

335/39

35/44

<1/1111

AB

1/183

1

1/183

1/118

1/8955

AC

41/13

2

2152/

4/34

1/1247

BC

88/63

2

44/31

9/36

1/111

A2

5/333 E-113

1

5/333 E-113

1/127 E-113

<1/9735

B2

228/53

1

228/53

48/29

1/1111

عدم برازش () Lack of Fit

113/12

15

6/87

5/92

( 1/1153معنیدار)

خطاي خالص

11/49

9

1/16

-

-

انحراف معیار

2/18

ضریب همبستگی () R2

1/9646

میانگین

73/34

ضریب همبستگی واقعی ()Adj.R2

1/9483

ضریب تغییرات

2/97

2

ضریب همبستگی پیشنهادي ( Pred.R

1/8979

در جدول  3فاکتورهاي اصلی ،برهمکنش آنها و

بهواسطه ارزش P-بزرگتر از  ،1/15معنیدار نیستند.

مقادیر ارزش P-و درجه آزادي ( )dfارائه شده است.

ارزش F-مدل پیشنهادي معادل  5/39میباشد که

نتایج این آنالیز نشان میدهد که مدل پیشنهادي توسط

داللت بر معنیدار بودن مدل درجه دوم ()quadratic

منشوري

و رضایتبخش بودن ارزیابی آزمایشها دارد

( )Quadratic Modelمیباشد .از لحاظ آماري با

( .)P<1/1111همبستگی مدلها ( )fitnessتوسط

توجه به مقادیر  p-valueبهدست آمده ،روش

ضریب رگرسیون  R2ارزیابی میگردد .بزرگ بودن

پیشنهادي با ضریب اطمینان  95درصد معنیدار است

میزان ضریب همبستگی حاکی از این است که مدل

( .)1/1111>1/15هر چه ارزش P-کمتر باشد یعنی

پیشنهادي قادر به توصیف رفتار حذف پایرن در این

اینکه بین دو فاکتور برهمکنش بیشتري وجود دارد .بر

شرایط است ( )R2=1/9646و بیانگر معنیدار بودن

همین اساس کمترین برهمکنش مربوط به AB

پیشگوئی پاسخ میباشد .ضریب رگرسیون R2

دارد

پیشنهادي توسط مدل ( )Pred.R2=1/8979داراي

( )p=1/8955و بیشترین مربوط به  BCمیباشد زیرا

انطباق قابل توجه با ضریب رگرسیون  R2آزمایشها

کوچکترین ارزش P-را دارد ( .)p=1/11همچنین

( )Adj.R2=/9483بود.

نتایج حاصل از جدول  4نشان میدهد که متغیرهاي

به منظور اطمینان از شرائط بهینه پیشنهادي ،آزمایش

 B2 ،BC ،AC ،C ،B ،Aشاخصهاي معنیدار مدل

تأییدي صورت گرفت (جدول  .)4بدین منظور

هستند .با این وجود ،تغییرات غلظت سورفاکتانت با

سورفاکتانت نوع مخلوط ( )S3و با ولتاژ  18/4ولت و

ولتاژ معنیدار نمیباشد یعنی شاخصهاي  A2و AB

غلظت سورفاکتانت  6/53درصد بهعنوان تأئید مرحله

نرمافزار

میباشد

از

زیرا

نوع

درجه

بزرگترین

http://bpums.ac.ir

دوم

یا

ارزشP-

را

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 17:37 +0430 on Saturday September 19th 2020

شاخص

مجموع مربعات

درجه ازادي

ميانگين مربعات

ارزشF-

ارزشP-

حذف پايرن از خاک آلوده با استفاده از فرآيند الكتروکينتيک 622/

هاشمي و همكاران

پیشنهادي که توسط نرمافزار که معادل  91/24درصد

الکتروکینتیکی

هی دروکربن هاي

بیان شده بود ارزیابی گردید .پس از انجام آزمایش،

آروماتیک چند حلقهاي از خاک هاي رسی که توسط

راندمان واقعی حذف پایرن  94/6درصد بهدست آمد

کیم ( )Kimو همکاران صورت گرفته است راندمان

که با ضریب اطمینان  95درصد قابل قبول است.

حذفی معادل  75تا  81درصد درصد گزارش

جدول  )1مقادير پارامترها در حالت بهينه و مقايسه مقدار
مدل با مقدار اندازهگيري شده حاصل از آزمايش
نوع سورفاکتانت

سورفاکتانت()%

غلظت

ولتاژ جريان (ولت)

پيش بيني مدل ()%

درصد حذف پايرن

واقعي ()%

درصد حذف پايرن

S3 or
() SDS:TX111

6

18/4

91/24

94/6

جهت

حذف

گردیده است (.)17
زمانی که از ولتاژ ثابت  15ولت استفاده گردید ،با
افزایش غلظت  SDSاز  3تا  7درصد و با در نظر
گرفتن سایر شرایط آزمایش ،راندمان حذف پایرن
افزایش یافت (نمودار  .)1به گونهاي که در غلظت
تقریبی  6/41درصد ،راندمانی حدود  81درصد
براي حذف پایرن اخذ گردید.

بحث
نتایج این تحقیق مشخص نمود که فرآیند
الکتروکینتیک در تلفیق با سورفاکتانت به عنوان عامل
انحالل یا متحرک سازي پایرن از خاک آلوده ،از
جمله روش هاي کارآمد و با پتانسیل قابل توجه
می باشد .حذف الکتروکینتیک پایرن از خاک آلوده با
استفاده از سورفاکتانت هاي  TX111 ،SDSو
مخلوط این دو با نسبت حجمی برابر بر پایه روش
آماري سطح  -پاسخ نشان داد که سورفاکتانت
مخلوط بیشترین اثر و سدیم دودسیل سولفات و
تریتون ایکس صد به ترتیب اثرات کمتري را در
حذف پایرن از خاک داشتند .نتایج حاصل از
ارزیابی شرائط بهینه توسط مدل مورد ارزیابی،
متعاقب استفاده از الکترود استیل ،ولتاژ ،18/54
سورفاکتانت مخلوط با غلظت  6/53درصد در مدت
 28روز راندمان ،حذف پایرن معادل  94/6درصد با
غلظت اولیه  51میلی گرم در لیتر حالل یا 37/76
میلی گرم بر کیلوگرم خاک خشک را مشخص
http://bpums.ac.ir

نمودار  )1رابطه بی ن نوع سورفاکتانت ( ، ) S1: SDSغلظت سورفاکتانت و
درصد حذف پای رن از خاک آلوده ()R1

شایان ذکر است که بر اساس مطالعات انجام شده،
سورفاکتانت هاي مورد استفاده در این تحقیق به
اندازه مورد نیاز استفاده شده است و در فرآیند
الکتروکینتیک تحت عمل فرایند اکسیداسیون و
احیاء شیمیایی قرار گرفته و به همراه پایرن تجزیه
شده و به مواد کم خطر یا بیخطر تبدیل می شوند.
به طور کلی ،سدیم دودسیل سولفات باعث افزایش
قابلیت انحالل آب براي کریستال هاي هی دروکربن
هاي آروماتیک چند حلقه اي می گردد .باالتر بودن
غلظت  SDSاز غلظت بحرانی میسل آن باعث
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آزمایش بهینه در نظر گرفته شد و راندمان حذف پایرن

می نمود .در مطالعات مشابه تلفیقی فرآیندهاي
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افزایش تحرک هی دروکربن هاي آروماتیک چند

دوم مربوط به  S1یا سدیم دودسیل سولفات و

حلقهاي در درون فاز مایی میشود و به همین دلیل

کمترین راندمان حذف مربوط به سورفاکتانت  S2یا

راندمان حذف پایرن افزایش مییابد (.)19-21

تریتون ایکس صد بود ( نمودار .)3

شد ،مشاهده گردید که با افزایش ولتاژ عبوري از
میان الکترودها از  11به 21ولت ،راندمان حذف
پایرن افزایش می یافت ( نمودار  .)2به گونه اي که در
ولتاژ حدود  18/54ولت بیشترین راندمان حذف
اخذ گردید (نمودار  .)2دلیل این موضوع ،ایجاد
میدان الکتریکی قوي تر و در نتیجه دانسیته جریان

نمودار  )3رابطه بی ن نوع سورفاکتانت و راندمان حذف پای رن از خاک آلوده

عبوري بیشتر از میان الکترودها بوده و در نتیجه

در مطالعه انجام شده توسط ونجان ( )Venjaneو

فرآیندهاي مرتبط با حذف پایرن از جمله

همکاران جهت حذف پایرن از خاک آلوده با استفاده

الکترواسموزیس و مهاجرت الکتریکی بیشتر اتفاق

از مخلوط سورفاکتانت آنیونی و غیر یونی نشان داده

افتاده و پایرن به میزان بیشتري حذف گردید (.)22

شد که قابلیت انحالل پایرن در دامنه وسیعی از
سورفاکتانتها صورت میگیرد .نتایج این مطالعه نیز
حاکی از درصد باالي قابلیت انحالل پایرن در خاک و
در اختیار گذاشتن پایرن در فرآیند الکتروکینتیک
است (.)19
ارتباط بین غلظت سورفاکتانت ،ولتاژ جریان عبوري و
راندمان حذف پایرن در نمودار  4ارائه شده است .با

نمودار  )2رابطه بین ولتاژ جریان عبوري از م ی ان الکترودها و درصد حذف
پای رن از خاک آلوده

مطالعه انجام شده توسط پروزرو ( )Prozorovو
همکاران نشان داد که با تغییر در ولتاژ و
الکترودهاي مورد استفاده می توان تا حدود 95

افزایش غلظت سورفاکتانت ( )SDSو افزایش ولتاژ
جریان عبوري از میان الکترودها راندمان حذف پایرن
افزایش مییابد به گونهاي که در نقاط باالي دامنه
متغیرها راندمان حذفی معادل  89درصد اخذ گردید.

درصد حذف آالینده را توسط فرآیند الکتروکینتیکی
اخذ نمود ( .)18در شرایطی که غلظت هر سه
سورفاکتانت یکسان و معادل  5درصد و از یک
ولتاژ ثابت  15ولت استفاده گردید و سایر شرایط
آزمایش هم براي هر سه یکسان بود ،بیشتربن
راندمان حذف پایرن مربوط به  S3یا مخلوط دو
سورفاکتانت با نسبت حجمی یکسان و در مرحله
http://bpums.ac.ir

نمودار  )4ارتباط بین ولتاژ جریان عبوري از میان الکترودها و غلظت سورفاکتانت
در راندمان حذف پایرن از خاک آلوده

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 17:37 +0430 on Saturday September 19th 2020

زمانی که از  SDSبا غلظت ثابت  5درصد استفاده

هاشمي و همكاران

افزایش

غلظت

حذف پايرن از خاک آلوده با استفاده از فرآيند الكتروکينتيک 621/

سورفاکتانت ها

باعث

تغییر

ویژگی هاي خاک نظیر ثابت دي الکتریک،pH ،
ویسکوزیته ،کاهش کشش سطحی می گردد .این
جریان الکترواسموتیک تأثیر گذاشته و در نتیجه
باعث افزایش کارایی حذف الکترواسموتیک پایرن
گردد ( 21و .)21

نمودار  )6تطابق راندمان پیشنهادي توسط نرمافزار طراحی آزمایش و راندمان
واقعی حاصل از آزمایشها

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می داد که
سورفاکتانت هاي  S1و  S3داراي رفتار یکسان در

نتایج نشان میدهد که با ضریب اطمینان  95درصد

حذف پایرن از خاک می باشند (نمودار  .)5از نقطه

انطباق بسیار مطلوبی بین راندمان واقعی و پیشبینی

تقاطع به بعد با افزایش غلظت سورفاکتانت ها از 3

شده توسط مدل از نظر ضریب همبستگی پیشنهادي و

تا  7درصد مشاهده می شود که سورفاکتانت مخلوط

واقعی وجود دارد.

( )S3راندمان حذف باالتري دارد و پس از آن

نتایج نشان میدهد که  SDSو مخلوط  SDSو TX111

سورفاکتانت  S1راندمان بیشتري نسبت به نوع S2

در آزادسازي هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقهاي

دارد .فاکتورهاي محیطی نظیر درجه حرارت،

نظیر پایرن جذب شده به خاکهاي رسی -سیلتی بسیار

شوري ،سختی ،pH ،داراي اثرات آشکاري روي

مؤثر است .در حالتی که از سورفاکتانت مخلوط با غلظت

محلول سورفاکتانت آنیونی یا غیریونی می باشد که

 6/53درصد در مدت  28روز و از گرادیان ولتاژ 3/19

باید در نظر گرفته شوند (.)21

ولت بر سانتیمتر استفاده گردید ،حذف پایرن معادل
 94/6درصد با غلظت اولیه  51میلیگرم در لیتر حالل یا
 37/76میلیگرم بر کیلوگرم خاک خشک بهدست آمد.
این نتیجه در پی افزایش غلطت سورفاکتانت از  3تا
جدود  7درصد ( 6/53درصد) بهدست آمد .در واقع با
افزایش غلظت این سورفاکتانتها ،افزایش قابل توجه در
آزاد سازي پایرن از خاک که به میزان بسیار اندکی در حد

نمودار  )5برهمکنش ولتاژ عبور ي از می ان الکترودها و غلظت سورفاکتانت
و نوع سورفاکتانت بر راندمان حذف پای رن از خاک آلوده

تطابق نتایج پیشنهادي توسط مدل و راندمان هاي
واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن در
نمودار  6ارائه گردیده است.

http://bpums.ac.ir

 1/135میلیگرم در لیتر در آب قابل حل است ،بهدست
آمده است.

سپاس و قدرداني
بدینوسیله از حمایتهاي مالی و فراهم نمودن
امکانات پژوهشی توسط دانشگاه تربیت مدرس در
انجام این تحقیق تشکر و قدردانی مینمائیم.
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Abstract

Background: Pyrene is one of the stable polycyclic aromatic hydrocarbons that is considered as an
important pollutants, because of extensive distribution in the environment and carcinogenic and mutagenic
properties. Among the various treatment techniques, electrokinetic method is an environmental- friendly
process for organic and mineral pollutants adsorbed to soil with fine pore size the same as clay and low
hydraulic conductivity soils. For improving the efficiency of pyrene removal from soil, soulobilization of
pyrene from soil could be used by surfactants.
Materials and Methods : In this study, clay soil was selected as model because of the specific properties.
Combined method using surfactant and electrokinetic was applied for pyrene removal from soil.
Experiments were designed using response surface methodology (RSM), and effect of three variables
includes surfactant concentration, voltage and surfactant type were evaluated for pyrene removal from
contaminated soil.
Results: Pyrene removal using anionic surfactants(SDS) and nonionic surfactants(TX100) as a
solubilizing agents has high removal efficiency. In the optimum condition with 95% confidence
coefficient, utilizing mixed surfactants of sodium dodecyl sulfate and triton X-100 with the same volume,
induced of 18.54 volt and 6.53 percent surfactant concentration have 94.6% pyrene removal efficiency.
Conclusion:: Results of this study shows that electrokinetic process combined with surfactant as
solubilizing agent could be applied as an efficient method for treating the pyrene-contaminated soils.
Key words: Pyrene, Contaminated soil, Electrokinetic process, Surfactant
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